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- schéma zariadení dopravy, technickej infra�truktúry a odpadového hospodárstva



- schéma zariadení dopravy, technickej infra�truktúry a odpadového hospodárstva

Legenda ZaD 05 ÚPN hl. m. SR Bratislavy

Poznámka - zmeny bez èíselného oznaèenia 
sú oznaèené v príslu�ných výkresoch ZaD 05

ð oznaèenie VPS na vypustenie z ÚPN

OH-10 príklad oznaèenia zmeny v grafike výkresu (popis v prilo�enej tabu¾ke)
�eleznièné trate na vypustenie z ÚPN
komunikácie a hlavné cyklistické trasy na vypustenie z ÚPN

Administratívne hranice
�tátna hranica
hranica mesta
hranice katastrálnych území MÈ

D   -  Trasy a zariadenia dopravy#

Trasy a zariadenia dopravy

Trasy a zariadenia technickej infra�truktúry
V   -  Zásobovanie vodou#

K   -  Odkanalizovanie#

VT - Vodné toky a vodné plochy#

E   -  Zásobovanie elektrickou energiou#

P   -  Zásobovanie plynom#

T   -  Zásobovanie teplom#

TK - Telekomunikácie#

KO - Kolektory#

RP - Ropovody a produktovody#

OH - Zariadenia odpadového hospodárstva#

Zariadenia odpadového hospodárstva

LEGENDA

nosný systém MHD
stanice nosného systému MHD

Systém MHD

dia¾nice a rýchlostné komunikácie - FT A1
rýchlostné komunikácie - FT A2
zberné komunikácie - FT B1
zberné komunikácie - FT B2 + B3
obslu�né komunikácie - FT C1 + C s MHD
hlavné cyklistické trasy

Komunikaèná sie�

mimoúrovòové kri�ovatky - FT A1
mimoúrovòové kri�ovatky - FT A2
mimoúrovòové kri�ovatky - FT B1
mimoúrovòové kri�ovatky - FT B2 + B3
mimoúrovòové kri�ovatky - FT C1 + C s MHD

Komunikaèná sie� - mimoúrovòové kri�ovatky

dia¾nice a rýchlostné komunikácie - FT A1
rýchlostné komunikácie - FT A2
zberné komunikácie - FT B1
zberné komunikácie - FT B2 + B3
obslu�né komunikácie - FT C1 + C s MHD

Komunikaèná sie� - trasy v tuneloch

�eleznièné trate
vleèky
vysokorýchlostné trate
vysokorýchlostné trate - podzemné trasy
�eleznièné tunely
podzemne �eleznièné stanice

�eleznièné trate

plochy námestí a ostatné komunikaèné plochy

zastavané územie
vodné plochy a toky
les, ostatné lesné pozemky
krajinná zeleò a mestská zeleò
rekreácia v prírodnom prostredí
ostatná ochranná a izolaèná zeleò
po¾nohospodárska zeleò a pôdy

Funkèné vyu�itie územia

Poznámka

Postup pri vyh¾adávaní konkrétnej VPS:

- výber konkrétnej VPS v zozname, ktorý je uvedený v kap. È.16 v textovej èasti ÚPN,

- lokalizácia konkrétnej VPS na "Schéme VPS" pod¾a jej symbolu a èísla (napr. D4, E10, V4). 
  Jednotlivé systémy TI sú rozlí�ené farebne.

- vyh¾adanie podrobnej�ej informácie o VPS, (napr. trasa, då�ka, dimenzia, rozsah areálu, oznaèenie)
  v príslu�nom samostatnom výkrese daného systému
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Zmeny a doplnky 05 ÚPN hl.m. SR Bratislavy  
 

Schéma - Verejno – prospešné stavby a stavby vo ver ejnom záujme 
Zmena č. Mestská časť Druh stavby Zmeny a doplnky 

D12 Vrakuňa 

Podunajské 
Biskupice 

Stavby ZÁKOS-u preložka cesty II/572 v úseku Galvaniho – Ráztočná – D4 – hranica 
mesta, vrátane MÚK s Hradskou,  Vrakunskou, Ráztočnou, c. 
III/06359 a diaľnicou D4 – preložka v úseku od Ráztočnej v smere na 
diaľnicu D4, vrátane MÚK  

D57 Vajnory Stavby dráhy koridor pre vysokorýchlostnú trať od Letiska M. R. Štefánika 
Bratislava po odbočku Čierna Voda - úprava úseku trasy v kontakte 
s MÚK Ivanka sever na diaľnici D4 

D78 Ružinov 

Jarovce 

Podunajské 
Biskupice 

Trasy pre cyklistickú dopravu medzinárodná dunajská cesta – prepojenie pravobrežnej a ľavobrežnej 
vetvy diaľničným mostom D4 a Lieskovskej cesty, úprava trasovania 
v kontakte s rýchlostnou cestou R7 v úseku  Prístavná ul. – areál 
bazénu opravovne lodí 

D98 Ružinov Stavby miestnych komunikácií 
I. a II. triedy 

zberná komunikácia v zóne Vlčie hrdlo – úprava trasovania časti komunikácie 
v mieste napojenia na MÚK Vlčie hrdlo na rýchlostnej ceste R7 

D104 Ružinov Stavby dráhy zavlečkovanie nového prístavu v lokalite Vlčie hrdlo – úprava trasy  vlečky 
v kontakte s trasou rýchlostnej cesty R7  

D106 Ružinov 

Podunajské 
Biskupice 

Stavby diaľnic a nadväzných 
investícií 

výstavba rýchlostnej cesty R7 v úseku diaľnica D1 (MÚK Prievoz) – diaľnica 
D4 (MÚK  Ketelec) – hranica mesta, vrátane MÚK Slovnaft a MÚK Vlčie 
hrdlo   

D110  Stavby diaľnic a nadväzných 
investícií  

výstavba diaľnice D4 (nultého dopravného okruhu v úseku od diaľnice 
D2 – križovatka Jarovce po štátnu hranicu s Rakúskom (Marchegg)) 
vrátane MÚK Jarovce, MÚK Rusovce, MÚK Ketelec, MÚK Rovinka, 
MÚK Podunajské Biskupice, MÚK Most pri Bratislave, MÚK Ivanka-
západ, MÚK Ivanka–sever, MÚK Čierna Voda, MÚK Rača, MÚK 
Stupava-juh, MÚK Devínska Nová Ves – úprava trasy v úseku 
Jarovce – Rača, vrátane tunala pod Karpatmi a MÚK Rusovce, MÚK 
Ketelec, MÚK Rovinka, MÚK Podunajské Biskupice, MÚK Most pri 
Bratislave, MÚK Ivanka-západ, MÚK Ivanka–sever, MÚK Čierna 
Voda, MÚK Rača 

D113 Ružinov Stavby miestnych komunikácií 
I. a II. triedy 

prestavba Slovnaftskej (rozšírenie  na štvorpruh v úseku od ul. Svornosti po 
napojenie na rýchlostnú cestu R7) – doplnenie úseku 

D115 Ružinov Stavby miestnych komunikácií 
I. a II. triedy 

prepojenie Prístavná – Slovnaftská vrátane napojenia na rýchlostnú cestu R7 

D116 Ružinov Stavby miestnych komunikácií 
I. a II. triedy 

Lúčna (úsek Slovnaftská – terminál KD) 

D117 Ružinov Stavby miestnych komunikácií 
I. a II. triedy 

preložka obslužnej komunikácie v lokalite Vlčie hrdlo (úsek Malý Dunaj – 
ČOV Slovnaft, spaľovňa) súvisiaca so stavbou rýchlostnej cesty R7 (km 1,6 – 
2,6 R7), vrátane úpravy jej trasovania v kontakte s MÚK Vlčie hrdlo 

D118 Vajnory Stavby miestnych komunikácií 
I. a II. triedy 

prepojenie MÚK Čierna Voda so Severným obchvatom MČ Vajnory 
 

D119 Jarovce Stavby miestnych komunikácií 
I. a II. triedy 

cesta III/00246 v trase severného obchvatu Jaroviec  

D120 Podunajské 
Biskupice 

Zariadenia diaľničnej siete veľké odpočívadlo Rovinka na diaľnici D4 (obojstranné) 

V10              Jarovce 
 

Zásobovanie vodou preložka vodovodov 2 x DN 1400 mm 

K18 Jarovce 
 

Odkanalizovanie 
 

dažďová kanalizácia D4 

E33 Vajnory Zásobovanie elektrickou 
energiou 
Prenosová sústava - elektrické 
vedenie ZVN 

Navrhované nadzemné vedenie ZVN 400kV - nové zaústenie slučkou 
do navrhovanej TR 400/110/22 kV Vajnory 

E34 Vajnory Zásobovanie elektrickou 
energiou 
Distribučná sústava - elektrické 
vedenie VVN 

Navrhované nadzemné vedenie VVN 2x110kV - nová trasa preložky 
jestvujúceho vedenia 2x110 kV smerom na Pezinok a nové zaústenie 
slučkou do navrhovanej TR 400/110/22 kV Vajnory 

E35 Ružinov Zásobovanie elektrickou 
energiou 
Distribučná sústava - elektrické 
vedenie VVN 

Preložka jestvujúceho nadzemného vedenia VVN 2x110kV – MUK 
Slovnaft 

P11 
 

Ružinov  Zásobovanie plynom Preložka VTL plynovodu DN 500 mm 
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